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Bilaga 2 

 
 
 
EXAMINA I VILKA BASKUNSKAPER I LIVSMEDELSHYGIEN INGÅR OCH UT-

BILDNING SOM KAN LIKSTÄLLAS MED DEM 
 
 
1. Examina i vilka baskunskaper i livsmedelshygien ingår 
 

Följande grund-, yrkes- eller specialexamina inom livsmedelsbranschen, turism-, kosthålls- 
och ekonomibranschen eller handel och administration som avlagts efter den 1 januari 1995: 
 
Livsmedelsbranschen 
 
Yrkesinriktade grundexamina 
 

grundexamen inom livsmedelsbranschen 
 
Yrkesexamina 
 

yrkesexamen för yrkeskonditor 
yrkesexamen för yrkesbagare 
yrkesexamen för livsmedelsförädlare 
yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 
yrkesexamen för konditor 
yrkesexamen inom bageriindustrin 
yrkesexamen för bagare 
yrkesexamen för köttförädlare 
yrkesexamen inom köttindustrin 
yrkesexamen för mjölkförädlare 
yrkesexamen inom mejeriindustrin 

 
Specialyrkesexamina 
 

specialyrkesexamen för livsmedelsteknik 
specialyrkesexamen för konditormästare 
specialyrkesexamen för bagarmästare 

 
Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 
 
Yrkesinriktade grundexamina 
 

grundexamen inom cateringbranschen 
grundexamen inom hotell- och restaurangbranschen 
grundexamen inom hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen 
grundexamen inom huslig ekonomi och rengöringsservice 

 
grundexamen i huslig ekonomi och konsumentservice 
grundexamen inom försäljning och kundbetjäning 
grundexamen inom matservice 
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Yrkesexamina 
 

yrkesexamen för kock 
yrkesexamen för restaurangkock 
yrkesexamen för kock i storhushåll 
 

Specialyrkesexamina 
 

specialyrkesexamen för dietkock 
specialyrkesexamen för föreståndare inom hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen 

 
Handel och administration 
 
Yrkesexamina 
 

yrkesexamen i försäljning 
- inriktningsalternativet konsumentförsäljning (såvitt platsen för yrkesprovet är en livs- 

medelsbutik) 
 
Specialyrkesexamina 
 

specialyrkesexamen för matmästare 
 
Naturbruk 
 
Yrkesinriktade grundexamina 
 

grundexamen inom fiskeri 
 

Yrkesexamina 
 

yrkesexamen för fiskförädlare 
yrkesexamen inom renhushållning 
yrkesexamen för vinproducent 
yrkesexamen för fiskodlare 
yrkesexamen inom branschen för naturprodukter 

 
 
2. Jämförbar utbildning 
 
2.1 Yrkesutbildning på andra stadiet, läroanstalten och yrkesutbildningen på högre nivå 
 

En person som efter den 1 januari 1995 har avlagt en examen eller genomgått en utbildning 
vars innehåll och omfattning till den del som gäller livsmedelshygien motsvarar någon av ex-
amina i punkt 1 kan få intyg över hygienkompetens utan särskilt test genom att förete kompe-
tenstestaren ett intyg över utbildningen eller ett utdrag ur studieregistret.  

Som jämförbar utbildning anses en utbildning vars omfattning är minst 20 studieveckor eller 
800 timmar och som syftar till att studeranden skall behärska arbetsuppgifter som kräver han-
tering av livsmedel. 

Som jämförbar utbildning anses också separata kurser, delar av examen eller valfria studie-
helheter. 

Utbildningsstyrelsen ger vid behov utlåtande om varje enskilt fall. 
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2.2 Högskolenivå 
 

En person som har avlagt studier i vilka ingår minst 1 studievecka eller 40 timmar undervis-
ning i livsmedelshygien som en del av högskoleexamen kan få kompetensintyg utan särskilt 
test genom att förete kompetenstestaren ett intyg över utbildningen eller ett utdrag ur studiere-
gistret. 

Den yrkeshögskola eller det universitet som har tagit emot studieprestationen ger vid behov 
utlåtande om varje enskilt fall. 
 


